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Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2020.
szeptember 28. napján a 21/2020. (IX. 28.) határozatával elfogadta a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló döntését.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § -a
alapján a szociális szolgáltatásokat biztosító intézmény fenntartójának a törvényben
meghatározott kérdésekben jogszabályt kell alkotnia. Társulási fenntartó esetében a
társulási megállapodásban kell rendelkezni arról, hogy a társult önkormányzatok
melyike alkotja meg az önkormányzati rendeletet a többi önkormányzat
hozzájárulásával.
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának (a továbbiakban: Társulás) Társulási
Megállapodása (a továbbiakban: Megállapodás) szerint a székhelytelepülés alkotja
meg az önkormányzati rendeletet.
Ennek megfelelően Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés 2014
márciusában döntött a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló – a kihirdetés után 9/2014. (III. 27.)
számú – önkormányzati rendelet elfogadásáról.
A Társulás új rendelet megalkotását kezdeményezi az alábbiakra tekintettel:
Hárskút Község Önkormányzata a képviselő-testület 44/2020. (IX. 18.) határozatával
kezdeményezte, hogy a Hárskúti lakosok a Megállapodás 9.1. pontja szerinti - a
Társulás költségvetési szerve, az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított –
ellátások közül az időskorúak gondozóháza, átmeneti ellátást nyújtó szakosított
ellátást, és az idősek otthona, ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást is igénybe
vehessék.
A Megállapodásban már szerepelt, hogy a Társulás Eplény Községi Önkormányzatnak
a házi segítségnyújtás alapellátást biztosítja. Ténylegesen azonban házi
segítségnyújtás feladatellátás, a Társulás intézménye részéről, a településen eddig
nem volt.
Hárskút esetében a Megállapodás módosítása is szükséges, de mindkét település
részére nyújtandó szociális szolgáltatás feltétele a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló önkormányzati rendeletbe a településekre vonatkozó
rendelkezések beemelése.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének október 29-én, a soron
következő munkaterv szerinti ülésén döntést kell hoznia az önkormányzati rendeletről
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annak érdekében, hogy december 1-jétől Eplényben elindulhasson a társulás által
ellátott házi segítségnyújtás.
Az önkormányzati rendelet módosítás előkészítése során az egész rendelet jogi,
jogszabály szerkesztési szempontból is felülvizsgálatra került. Arra vonatkozóan
született javaslat, hogy a hatályos rendelet módosítása helyett új rendelet
megalkotására kerüljön sor.
A jelenlegi jogi szabályozás érdemi módosítása nélkül így átláthatóbb szerkezetű lesz
az önkormányzati rendelet, ez megkönnyíti a jogok érvényesítését, kötelezettségek
teljesítését.
A Társulási Tanács javasolja a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a
rendelettervezet elfogadását a tárgyi határozat melléklete szerinti tartalommal és
egyúttal kezdeményezi, hogy a rendelet megalkotásához adják hozzájárulásukat
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati
javaslatot fogadja el.
Eplény, 2020. október 14.

Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (X. 28.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásához történő hozzájárulásról
Eplény Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
önkormányzati rendelet megalkotásához, mely a határozat 1. mellékletét képezi.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a VKTT
Társulási Tanács elnökének.
Felelős:
Határidő:

dr. Dancs Judit jegyző
2. pont: 2020. október 29.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető
Eplény, 2020. október 28.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (X. 28.)
határozatához
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…../2020. (...) önkormányzati rendelete
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § (1) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 5. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
törvény 58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Barnag, Bánd, Eplény,
Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó
községek hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. §

(1) A társult önkormányzatok a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a
továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő VKTT Egyesített
Szociális Intézmény (a továbbiakban: intézmény) útján biztosítják:
a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretén belül
aa) a szociális étkeztetést Barnag, Bánd, Eplény Herend, Hidegkút,
Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Szentgál,
Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén,
ab) a házi segítségnyújtást Bánd, Eplény,Hárskút, Herend,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Márkó, Szentgál, Tótvázsony és
Veszprém közigazgatási területén
ac) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Veszprém közigazgatási
területén és
ad) az idősek nappali ellátását Herend, Veszprém, közigazgatási
területén,
b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások
keretén belül
ba) idősek otthonát és
bb) időskorúak gondozóházát a társulásban résztvevő tagok
közigazgatási területén.
(2)

Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátások igénybevételére
vonatkozó kérelmet

5

(3)
(4)
(5)

a) intézménynek a szolgáltatást igénylő lakóhelyén feladatot ellátó
szociális gondozójánál,
b) a szolgáltatást igénylő lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal
ügyintézőjénél, vagy
c) az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni.
A kérelemről az intézményvezető megbízásából az intézmény szervezetiés működési szabályzatában kijelölt személy dönt.
Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellátások igénybevételére
vonatkozó kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni, aki
dönt a kérelemről.
Az intézmény címét és elérhetőségét a rendelet függeléke tartalmazza.

2. §

(1) A szociális étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az
a személy, aki
a) 65 életévét betöltötte, vagy
b) mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése miatt
önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen - nem képes gondoskodni,
vagy
c) fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi
pótlékban részesül, vagy
d) pszichiátriai beteg, vagy szenvedélybeteg és fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.
(2) A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell
a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a személyazonosító igazolványt,
b) az (1) bekezdés b) és d) pontja esetében a kezelőorvos, szakorvos
szakvéleményét,
c) az (1) bekezdés c) pontja esetében a fogyatékossági támogatásról,
vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló
határozatot, vagy azok másolatát.

3.§

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások intézményi
térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az intézményi térítési díj alapján megállapított személyi térítési díjat
készpénzben vagy átutalással kell megfizetni.

4. §

(1) A fenntartó kérelemre a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét
méltányosságból csökkenti, ha a fizetésre kötelezett személy havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át és vagyonnal nem rendelkezik.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj csökkentésének mértéke:
a) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, a
fizetendő személyi térítési díj 10%-a, vagy
b) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130%-át nem haladja meg, a
fizetendő személyi térítési díj 20%-a.
(3) A fenntartó az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre a
kötelezett által fizetendő térítési díj összegét méltányosságból elengedi,
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ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át és
vagyonnal nem rendelkezik.
5. §

(1) Szociálpolitikai kerekasztal működik a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapszolgáltatások és szakellátások
a) fejlesztése, színvonalának és hatékonyságának javítása, és
b) a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében.
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai a jogszabályban meghatározottakon
kívül a társulás területén működő gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézmények fenntartóinak képviselői és az intézmények vezetői.
(3) A szociálpolitikai kerekasztal működésének szabályait szervezeti- és
működési szabályzatában határozza meg.

6. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 2020. december
1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.
27.) önkormányzati rendelete.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző
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1. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló …/2020. (...) önkormányzati rendeletéhez
1. VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális ellátások
intézményi térítési díja
1.1. A Veszprém, Török Ignác utca 10. szám alatti székhelyről nyújtott
szociális ellátások intézményi térítési díja

1.
2.
3.
4.
5.

A

B

Ellátás megnevezése

Intézményi térítési
díj

Idősek otthona
4 ágyas elhelyezés demens
személyek részére
Idősek otthona nem
demens 4 ágyas elhelyezés
Idősek otthona
2 ágyas elhelyezés demens
személyek részére
Idősek otthona nem
demens 2 ágyas elhelyezés
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3450 Ft/ellátási nap
3450 Ft/ellátási nap
3750 Ft/ellátási nap
3750 Ft/ellátási nap

1.2.1.

A Veszprém, Völgyikút utca 2. szám alatti telephelyről nyújtott
szociális ellátások intézményi térítési díja

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

A

B

Ellátás megnevezése

Intézményi térítési
díj

Idősek otthona
emelt szintű elhelyezés
demens személyek részére
Idősek otthona nem demens
emelt szintű elhelyezés
Időskorúak gondozóháza
demens személyek részére
Időskorúak gondozóháza
nem demens
Idősek nappali ellátása
(csak napközbeni
tartózkodással)
Idősek nappali ellátása
(napközbeni tartózkodással
és ott étkezéssel)
Demens személyek nappali
ellátása (csak napközbeni
tartózkodással)
Demens személyek nappali
ellátása (napközbeni
tartózkodással és ott
étkezéssel)

10. Házi segítségnyújtás
11.
12.
13.
14.
15.

3650 Ft/ellátási nap
3650 Ft/ellátási nap
3500 Ft/ellátási nap
3500 Ft/ellátási nap
640 Ft/ellátási nap
2095 Ft/ellátási nap
90 Ft/ellátási nap

1245 Ft/ellátási nap
560 Ft/gondozási óra

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Étkeztetés helyben
fogyasztással
1. sz. Idősek Klubja)
Étkeztetés elvitellel
(1. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés házhozszállítással
(1. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés elvitellel (Bánd)

200 Ft/ellátási nap
1455 Ft/ellátási nap
975 Ft/ellátási nap
1165 Ft/ellátási nap
935 Ft/ellátási nap

16. Étkeztetés elvitellel (Barnag)

530 Ft/ellátási nap

17. Étkeztetés elvitellel (Eplény)

690 Ft/ellátási nap
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Étkeztetés elvitellel
(Hidegkút)
Étkeztetés elvitellel (Márkó)
Étkeztetés elvitellel
(Mencshely)
Étkeztetés elvitellel
(Nagyvázsony)
Étkeztetés elvitellel
(Nemesvámos)
Étkeztetés házhozszállítással
(Nemesvámos)
Étkeztetés elvitellel (Pula)
Étkeztetés elvitellel
(Szentgál)
Étkeztetés elvitellel
(Tótvázsony)
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530 Ft/ellátási nap
700 Ft/ellátási nap
590 Ft/ellátási nap
595 Ft/ellátási nap
695 Ft/ellátási nap
865 Ft/ellátási nap
595 Ft/ellátási nap
560 Ft/ellátási nap
540 Ft/ellátási nap

1.2.2. A Veszprém, Völgyikút u. 2. szám alatti telephely emelt szintű ellátást
nyújtó férőhelyei

1.

A

B

Ellátás megnevezése

Egyszeri
hozzájárulás
összege
2 500 000
Ft/lakóegység
3 000 000
Ft/lakóegység
3 500 000
Ft/lakóegység

2. Idősek otthona
3. Idősek otthona
4. Idősek otthona
1.3.

A Veszprém, Hóvirág utca 14. szám alatti telephelyről nyújtott
szociális ellátások intézményi térítési díja

1.

A

B

Ellátás megnevezése

Intézményi
térítési díj

Idősek nappali ellátása
2. (csak napközbeni
tartózkodással)
Idősek nappali ellátása
3. (napközbeni tartózkodással és
ott étkezéssel)

875 Ft/ellátási nap
2460 Ft/ellátási nap
915 Ft/gondozási
óra

4. Házi segítségnyújtás
Étkeztetés helyben
5. fogyasztással
(3. sz. Idősek Klubja étkezői)
Étkeztetés elvitellel
6. (2. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés házhozszállítással
7. (2. sz. Gondozási Központ
étkezői)
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1585 Ft/ellátási nap
920 Ft/ellátási nap
1100 Ft/ellátási nap

1.4.

Veszprém, Szent István utca 48. szám alatti telephelyről nyújtott
szociális ellátások intézményi térítési díja

1.

A

B

Ellátás megnevezése

Intézményi
térítési díj

Idősek nappali ellátása
2. (csak napközbeni
tartózkodással)
Idősek nappali ellátása
3. (napközbeni tartózkodással és
ott étkezéssel)
Étkeztetés helyben
4. fogyasztással
(2. sz. Idősek Klubja étkezői)
Étkeztetés elvitellel
5. (2. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés házhozszállítással
6. (2. sz. Gondozási Központ
étkezői)
1.5.

730 Ft/ellátási nap
2095 Ft/ellátási nap
1365 Ft/ellátási nap
920 Ft/ellátási nap
1100 Ft/ellátási nap

Veszprém, Március 15. utca 1/A. szám alatti telephelyről nyújtott
szociális ellátások intézményi térítési díja

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A

B

Ellátás megnevezése

Intézményi
térítési díj

Idősek nappali ellátása
(csak napközbeni
tartózkodással)
Idősek nappali ellátása
(napközbeni tartózkodással és
ott étkezéssel)
Étkeztetés helyben
fogyasztással
(4. sz. Idősek Klubja étkezői)
Étkeztetés elvitellel
(1. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés házhozszállítással
(1. sz. Gondozási Központ
étkezői)
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830 Ft/ellátási nap
2260 Ft/ellátási nap
1425 Ft/ellátási nap
975 Ft/ellátási nap
1165 Ft/ellátási nap

1.6.

Herend, Kossuth u. 60. szám alatti telephelyről nyújtott szociális
ellátások intézményi térítési díja

1.

A

B

Ellátás megnevezése

Intézményi
térítési díj

2.

Idősek nappali ellátása
(csak napközbeni
tartózkodással)

3.

Házi segítségnyújtás

4.

Étkezés elvitellel

480 Ft/gondozási
óra
810 Ft/ellátási nap

5.

Étkeztetés házhozszállítással

955 Ft/ellátási nap

930 Ft/ellátási nap
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
.../2020. (…) önkormányzati rendelet megalkotásának előzetes
hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. §

(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell. [...]
(2)

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás
elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételeket”.
II.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
.../2020. (…) önkormányzati rendelet megalkotásának
tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat.
17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetők.
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet társadalmi hatásai: A Tervezet szerint 2020. december 1-jétől a házi
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást az Eplényi lakosok is igénybe vehetik,
valamint 2021. január 1-jétől az idősek otthona és időskorúak gondozóháza
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szociális szakellátásokat a hárskúti lakosok is kérelmezhetik. Mindkét intézkedés
erősíti az Önkormányzat szolgáltató jellegét.

ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési
hatásokat keletkeztet:

Eplény Községi Önkormányzat költségvetésében 1 fő szociális gondozó
foglalkoztatásának költségét biztosítani szükséges.

ac) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak
következménye nincs.

közvetlen

környezeti

és

egészségi

ad) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem
keletkeztet.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A Tervezet elfogadása szükséges ahhoz, hogy a házi segítségnyújtás szociális
alapszolgáltatást az Eplényi lakosok, valamint az idősek otthona és időskorúak
gondozóháza szociális szakellátásokat a hárskúti lakosok is igénybe vehessék. A
hatályos rendelet módosítása helyett új rendelet megalkotására azért van
szükség, hogy a rendelet elfogadása óta bekövetkezett jogszabályi változásokat
is átvezetve a rendelet bevezető részében, átláthatóbb legyen a rendelet
felépítése.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén a módosítás többlet személyi és pénzügyi feltételt
igényel a költségvetési hatásokban rögzítettek szerint.
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